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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 8.

Szécsi Zsolt
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. költségvetés I. félévi teljesítéséről beszámoló
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2017.(II.13.) RNÖ. számú
határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft
működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 22 ezer Ft saját bevétellel, 236 ezer Ft
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.040 ezer Ft működési
kiadással, ezen belül 96 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 944 ezer Ft dologi
kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben 37/2017. (VI.15.) RNÖ határozatával
módosította.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. június 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel fejezeti
kezelésű előirányzatból
Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

236

236

782

1.519

1.200
22
1.040
Eredeti
96
0
944
0
0
1.040

0
22
2.977
Módosított
343
12
2.590
0
32
2.977

100

235
1127

41,4

0,0
2
1.364
Teljesítés

9,1
45,8
Teljesítés %-a

103
0
788
0
31
922

30,0
0,0
30,4
0,0
96,8
30,9

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napján 372 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 5 ezer Ft, bankszámla 267 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2017. június 27-én 70 ezer Ft
vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2017. július hónapban került sor.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napjáig költségvetési bevételi
előirányzatát 45,8 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 30,9 %-ban teljesítette. A kiadási előirányzat időarányostól
történt eltérése abból adódik, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás első részletének kiutalása megtörtént, de
annak felhasználására nagyrészt 2017. II. félévében kerül sor.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft,
melynek kiutalására első részletének kiutalására391 ezer Ft összegben 2016. január 31. napján került sor. A
feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016. január 1. és 2016.
december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre 1.473 ezer Ft
feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének kiutalására 736 ezer Ft összegben 2017. május 2-án
került sor. A saját bevételek között elszámolt 2 ezer Ft összeg a telefon saját célú használatából befizetett összeget
tartalmazza.
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A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 236 ezer Ft, mely összeg a 2016. évi feladatalapú támogatásból
maradt meg és 2017. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra:
45 ezer Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,
45 ezer Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház
költségeire,
104 ezer Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,
42 ezer Ft-ot a Békéscsabai Somnakaj koncert jegy vásárlásának költségére használta fel.
Kiadásként 922 ezer Ft teljesült, mely összegből 103 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség lett
elszámolva a rendezvényekhez kapcsolódóan, illetve 788 ezer Ft összegű dologi kiadás került elszámolásra. A
nemzetiségi önkormányzat a dologi kiadásokat 788 ezer Ft összegben teljesítette, melyből a felmerült az általános
működési költség 441 ezer Ft, előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 157 ezer Ft, illetve a
2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 190 ezer Ft lett elszámolva.
A nemzetiségi önkormányzat 2017. február 11-én farsangi, 2017. április 8-án húsvéti játszóházat szervezett a
gyerekek részére. Az önkormányzat 2017. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2017. március
12.-én Békéscsabán megtartott Somnakaj koncerten 20 fő Gyomaendrődi roma lakos vett részt, melyre a jegyet a
nemzetiségi önkormányzat biztosította. 2017. április 7-8-án megszervezte a Nemzetközi Romanapot. A nemzetiségi
önkormányzat a rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetést szervezett a romák helyzetéről, a második
nap kulturális program színesítette a rendezvényt. A résztvevők előadást hallhattak a romák hitélétéről, valamint a
Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor.
A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 2017. május 25-én
a Katólikus Egyházzal közösen 50 fő roma lakos részére Mátraverebély, Szentkútra zarándokutat, az érdeklődő
gyerekek részére 2017. május 28-án gyermeknapi játszóházat szervezett.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a települési önkormányzat által szervezett március 15-i, valamint 2017.
március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén.
A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásai között 31 ezer Ft összegben valósult meg kiadása, melyből 21 ezer
Ft telefonkészülék vásárlása történt meg illetve 10 ezer Ft összegben ventillátort vásárolt.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január közepén pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló
nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat
elbírálása során 1.200 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A nemzetiségi Önkormányzat a roma gyerekek
részére 2017 augusztus14-20. közötti időszakban szervezte meg a tábort.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2017. I.
félévi költségvetéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2017. I. félévi költségvetési beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
1.472.680 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A Támogató Hatóság a támogatást az önkormányzat
részére két részletben 2017. május 2. napján és 2017. augusztus 16. napján átutalta az önkormányzat
bankszámlájára. Az önkormányzat az első részlet tervezett felhasználásról 2017. júniusi ülésén tájékoztatta a
Képviselő-testületet és döntött annak felhasználásáról. Az első részlet 736.340 Ft összegének ténylegesen
felhasználásra került 641.597 Ft az alábbi költségekre:
-165.000 Ft összegben 2017. május 25. napján a Katólikus Egyházzal közösen 50 fő roma lakos részére
Mátraverebély, Szentkútra szervezett zarándokút személyszállítás költségére,
- 50.150 Ft összegben 2017. május 28. napján megtartott gyermeknapi játszóház (25420 Ft eszköz beszerzés és
24.730 Ft reprezentációs költség) költségére,
- 99.875 Ft összegben a Roma Holokauszt megemlékezés költségeire (50.000 Ft prezentáció romák történelme
előadás, 40.000 Ft Roma gasztronómiai bemutató, 9.875 Ft reprezentáció)
- 49.722 Ft összegben 2017. július 3.napján megtartott nyári játszóház költségére (28.135 Ft eszközbeszerzés,
21.587 Ft reprezentációs költség),
- 144.800 Ft összegben 2017. július 20. napján megszervezett labdarúgó napköltségére(140.000 Ft étkezési költség,
4.800 Ft Városi Sportcsarnok bérleti díj),
- 70.000 Ft összegben roma kerekasztal beszélgetés költségeire(30.000 Ft előadás, 40.000 Ft roma étel bemutató),
- 62.050 Ft összegben Roma tábor kiránduláshoz kapcsolódó belépők (28.600 Ft Budapest parlamentbe belépő,
5750 Ft Gyomaendrődi Liget Fürdőbe belépő, 12.700 Ft Szarvasi Arbarétumba belépő, 15.000 Ft Szarvas
sétahajózás)
megmaradt 94.743 Ft.
A feladatalapú támogatás második részletének 736.340 Ft és az első részlet maradvány 94.743 Ft összegét
összesen 831.083 Ft összegben az alábbi költségekre tervezi felhasználni:
·
50.000 Ft a 2017. szeptember 23. napján őszi játszóház költségére (25.000 Ft eszközbeszerzésre, 25.000 Ft
reprezentációs költségre),
·
50.000 Ft a 2017. október 31-én Haloween napi játszóház költségére (25.000 Ft eszközbeszerzésre, 25.000
Ft reprezentációs költségre),
·
50.000 Ft a 2017. december 3. napján adventi játszóház költségére (25.000 Ft eszközbeszerzésre, 25.000 Ft
reprezentációs költségre),
·
20.000 Ft a 2017. december 6. napján mikulásnapra édesség költségére,
·
200.000 Ft a 2017. december 18. napján a karácsonyi ünnepséggel egybekötött nemzetiségek napja
rendezvény költségére.
·
461.083 Ft a 2018. évre áthúzódó feladatokra
2018. februári farsangi játszóház költségeire,
2018. márciusi húsvéti játszóház költségeire
2018. április 8. Nemzetközi roma nap költségeire
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználásáról készült
előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslatban szereplő programokról hozza meg döntését.

1. döntési javaslat
"Öszi játszóház megszervezeése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 23. napján őszi
nyílt játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 50 ezer Ft összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás
terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Haloween játszóház megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 31. napján haloween
napi nyílt játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 50 ezer Ft- összegben a 2017. évi feladatalapú
támogatás terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Adventi játszóház megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő Testülete 2017. december 3. napján adventi
nyílt játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 50 ezer Ft összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás
terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Mikulásnapi rendezvény"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 6. napján nyílt
mikulásnapot szervez, melynek felmerülő költségeire 20 ezer Ft összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás
terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Nemzetiségek napja megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. december 18. napján rendezi
meg nyílt nemzetiségek napja rendezvényét a karácsonyi ünnepséggel egybekötve, melynek felmerülő költségeire
200 ezer Ft összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi költségvetés II. módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált
szükségessé:
1 Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi működési támogatás terhére tervezett dologi
kiadásai átcsoportosítása kisértékű tárgyieszközök (ventilátor, kávéfőző, mikrohullámú sülő, vasaló) beszerzésére.
Dologi kiadás
Beruházási, fejlesztési kiadás

-50 ezer Ft
+50 ezer Ft

2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatás jogcímen 736 ezer Ft
összegű második részlete, melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási előirányzat
bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Személyi juttatás
Dologi kiadás

736 ezer Ft
175 ezer Ft
561 ezer Ft

A költségvetést érintő változások az alábbiak szerint módosítják az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Adatok E Ft-ban
Eredeti
Módosított
Módosított
Változás
Bevétel
előirányzat
előirányzat I.
előirányzat II.
Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel
fejezeti kezelésű előirányzatbóll
Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

22

22

782

1519

0

1.200

0

0

804

2.741

3.477

236

236

236

1.040

2.977

3.713

Módosított
előirányzat
I.

Eredeti
96
0
944

343
12
2.601

6

22
2255

+736

1200

Módosított
előirányzat II.
518
12
3112

+736

+736

Változás

+175
+511

Működési célú támogatás értékű kiadás
Működési kiadás összesen
Beruházások, fejlesztési kiadások
Kiadások Összesen

0

0

1.040

2.956

3642

+686

0

21

71

+50

1.040

2.977

3713

+736

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetésének II. módosításáról
szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló
11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 12.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.713 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 3.713 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 3.477 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.642 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 518 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 3.112 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4. Az RNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 71 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 71 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2017.(…) RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
7

C

megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
önkormányzat működéséhez
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2017. évi
2017. évi
eredeti
módosított
előirányzat
előirányzat
22
22
782
3455
782
2255
0
804
0
0
0
0
0
236
0
1 040
96
0
944
0
0
0
0
1 040
0
0
0
0
0
1 040

0
3 477
0
0
0
0
0
236
0
3 713
518
12
3112
0
0
0
0
3 642
0
71
0
71
0
3 713

